
 

Designação do projeto: Sinalux|Everlux: Internacionalizar para prosperar! 

Código do projeto: POCI-02-0752-FEDER-071310 

Objetivo principal: OT 3 - Reforçar a competitividade das PME 

Região de intervenção: Norte 

Entidade beneficiária: Ertecna – Empresa de Revestimentos Técnicos, Lda. 

 

Data da aprovação:  17/12/2020 

Data de início: 01/12/2020 

Data de conclusão: 30/11/2022 

Custo total elegível: 1.025.292,39 EUR 

Apoio financeiro da União Europeia: 461.381,58 EUR 

Apoio financeiro público nacional/regional: Não aplicável 

 

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos: 

A Ertecna – Empresa de Revestimentos Técnicos, Lda. pretende levar a cabo um projeto que sustente a 

sua estratégia de consolidação no mercado global e para responder de forma mais eficaz às 

necessidades do mesmo. Neste sentido, foram definidos os seguintes objetivos estratégicos: 

− Atingir uma posição de topo no que respeita à qualidade, desempenho e confiança nos seus 

produtos e serviços;  

− Reforçar as capacidades internas de organização e gestão tornando-as mais eficientes e 

competitivas; 

− Reforçar a notoriedade internacional das suas marcas através da participação em feiras 

internacionais do setor; 

− Fidelizar clientes e conquistar novos, nomeadamente em novos mercados, através da 

implementação de ações estratégicas de promoção e prospeção comercial; 

− Aumentar o volume de negócios internacional através da expansão, consolidação e 

diversificação da presença nos mercados externos; 

− Reforçar a equipa técnica, através da criação líquida de novos postos de trabalho até 2023. 



 
 

 

Designação do projeto: ADAPTAR-PME 

 
Código do projeto: POCI-02-08B9-FEDER-066907 

 
Objetivo principal: Inovação organizacional e gestão - Adaptação da atividade empresarial ao contexto 
COVID-19 

 
Região de intervenção: Centro 

 
Entidade beneficiária: Ertecna – Empresa de Revestimentos Técnicos, Lda. 

 
 
 
Data da aprovação: 23/06/2020 

 
Data de início: 01/06/2020 

 
Data de conclusão: 31/03/2021 

 
Custo total elegível: 10.806,40 EUR 

 
Apoio financeiro da União Europeia: 5.955,60 EUR 

 
Apoio financeiro público nacional/regional: Não aplicável 

 
 

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos: 
 
A Ertecna – Empresa de Revestimentos Técnicos, Lda. pretende A empresa pretende investir em bens e 

serviços que permitam aumentar o distanciamento dos funcionários entre si bem como entre os 

funcionários e os clientes. Desta forma pretendemos investir em: 

 

-Divisórias em acrílico para formarem uma barreira física e mobiliário que crie distanciamento 

suficiente que impeça a passagem de partículas transmissoras da COVID-19. 

 

-Carrinho de compras no website para evitar a ida do comercial ao cliente, bem como evitar a 

vinda do cliente às nossas instalações. 

 

-Serviços de desinfeção periódica por forma a garantir a eliminação e possível locais contaminados 

com o SARSCoV-2. 

 

-Dispensador de gel não manual para evitar manuseamento por parte de colaboradores e clientes. 
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